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اذان صبح فردا 4/02

امام علی (ع)
عجله و شتاب در انتقام گرفتن ،روش مردمان فرومایه است.

طلوع آفتاب فردا 5/48

(فهرست غرر ،ص )٣٩٦

نــــگاره

حمید صوفی

مناظره

عصــر سهشــنبه دومیــن
مناظره انتخابات ریاســت
هشتـگ جمهــوری برگــزار شــد و
نامزدهــای ایــن دوره از انتخابــات در رســانه
ملــی کنار هم نشســتند و به بیــان دیدگاههای
خــود و نقــد کاندیداهای دیگــر پرداختند .این
مناظــره هــم البتــه نتوانســت نظــر مخاطبان
را بــه خود جلب کنــد و اکثــراً آن را مناظرهای
فاقد خروجی الزم برای تشــخیص صالحیت

نامزدهــا دانســتند .هشــتگ مناظره ،هشــتگ
داغ ایــن یکــی دو روز اخیــر بــود و کاربــران
فضــای مجازی با این هشــتگ نظرات خود را
دربــاره مناظــره و پســامناظره توئیــت کردند:
«و «فرهنــگ» همچنــان مظلومتریــن مقوله
کشــور ماســت« ،».همتــی و جلیلــی هــردو

روحانی

بعــد از برگــزاری مناظــره
و حرفهایــی کــه در ایــن
ماجرا مناظــره از ســوی برخــی
کاندیداهــا مطــرح شــد ،حســن روحانــی
رئیسجمهــوری را در جلســه هیــأت دولــت
روز چهارشنبه مجبور به واکنش کرد .روحانی
در ایــن جلســه با اشــاره به موافقت بســیاری
از چهرههــای سیاســی بــا فیلترینــگ ،بــه این
نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن چهرههــا امــروز از
مخالفــان فیلترینگ شــدهاند و از پهنای باند
و ...حــرف میزننــد .صحبتهــای محکــم
روحانــی در جلســه دولــت و قــدرت بیــان او

در موضعــی خــارج از مذاکــره ،باعــث شــد
بســیاری از کاربــران ایــن صحبتها را بســیار
جذابتــر از صحبتهایــی کــه در مناظرههــا
مطرح شــد تلقــی کنند و درباره آن بنویســند:
«حاجی ،حســن روحانی از جایگاه تماشاچی
هــم از بقیه شــون بهتــره»« ،با ایــن حرفها
و روحیــات روحانــی ،به نظرم اگر تــو مناظره
های امســال هــم بود نامــزدای دیگــه حرفی
برای گفتن نداشتن»« ،کاش میشد روحانی
یــه مناظره با این مدعیان ریاســت جمهوری

برق دزد ارز دیجیتال

بــه رونــد مناظــره ۱۴۰۰صداوســیما اعتــراض
جــدی کردنــد« ،».در مناظــره ۱۴۰۰بــا عنوان
«سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی» درباره چاقی
مــردم ایــران پرســیدند ،ولــی درباره ســینما،
تئاتــر و موســیقی ایــران نپرســیدند« ،».کاش
دوســتان یــه دوره چگونه پوزال بنویســیم هم
میگذرونــدن« ،».از نگاه من بازنــده مناظره،
برگزارکننــدگان آن هســتند .بعد از  3ســاعت
معلوم نشــد چه تفاوتی بین دیــدگاه نامزدها
در مــورد نظــام ســامت ،آمــوزش،
فضــای مجــازی ،محیــط زیســت،
ازدواج ،ســربازی و حجــاب وجــود
دارد .واقعــاً خدا قوت به کمیســیون
تبلیغات انتخابــات» ،متاعی که در
دکان مناظــره از ســوی نامزدهــای
انتخابــات ١٤٠٠پیاپــی عرضــه شــد
و چــوب خــورد چــه بــود؟ جوانــان،
زنان ،کولبران ،ســوختبران ،اقوام،
اهل تســنّن»« ،با دیدن مناظرهها و
حرفهــای تکــراری آن  ۵نفر بیشــتر اطمینان
یافتم که رأی به روحانی در  ۹۲و  ۹۶درســت و
عقالنی بود« ،».مطالبه برگزاری مناظره میان
کاندیداهــا و روحانــی را عمومــی کنیــم .بدون
شک هیچ کدام از آن  ۵نفر در برابرش حرفی
برای گفتن نخواهند داشت».

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

میذاشــت ،اونوقــت میدیدیم جــرأت دارن
بــاز حــرف بزنند یا نــه»« .آقای صداوســیما!
دیگر محتــاج وقت و نوبت برای پاســخگویی
بــه اتهامــات علیــه دولــت روحانــی در آن
مناظرههــا نیســتیم .روحانــی امــروز جلــوی
چشمانت پاسخی د ر شأن و شخصیت شما و
مناظره و طراحان ســؤال داد ...خوب آزمونی
داریــد پــس میدهید« ،».مــن از اینکــه دوره
قبل به روحانی رأی دادم پشیمون نیستم .باز
هــم برگردم این کارو مــی کنم« ،».تیکههایی
از ســخنرانی روحانــی رو گــوش دادم.مرســی
کــه بعضــی حرفهــا رو زدی ،».درایــن دوره
از انتخابــات فهمیدیــم نــه قــوه
قضائیه نه مجلس نه هیچ ارگان
و ســازمان و نهاد دیگری اشــکال
ندارنــد و تمامــی مشــکالت از
دولت ناشــی میشــود!!!» ،آقای
همتی در مناظره ســوم مشاوران
را کنــار بگــذار .آب دســتته بــذار
زمیــن ،ســخنرانی روحانــی را
صدبــار نــگاه کــن و آماده شــو،».
«بعضیهــا هــم امــروز خــدا را
شــکر کردند که آقــای روحانی در
مناظــره ها نبــود .دوران روحانی حتماً دوران
بیعیــب و نقصــی نیســت امــا برخــی که هر
روز یــک بحــران برایــش ایجــاد کردنــد امروز
میخواهنــد از آبهایــی که گلآلــود کردهاند
ماهــی بگیرنــد .بــا گســترش فضــای مجازی
دوران ایــن ماهیگیریها به ســر آمده« ،».در
آخرین روزهایی به سر میبریم که میتوانیم
به دولــت انتقاد کنیــم ،بدون آنکــه متهم به
تقابل با نظام و انقالب و اسالم و خدا و تمام
مقدسات بشویم .قدر این روزها را بدانیم».

بازگشت دوباره به امید

پیام دهکردی :در بخشهای میدانی ،خیابانی و پرفورمنس بشدت میتوانیم از ظرفیت تئاتر استفاده کنیم؛
می توانیم هم دست روی آسیبهای اجتماعی بگذاریم و هم حال جامعه را خوب و جامعه را به بازگشت
دوباره به امید دعوت کنیم .باور من بر این است که بشر بدون امید مرده است و امروز بیشتر از هر زمانی
حداقل در تاریخ چند دهه اخیر کشور ،جامعه ما محتاج امید است؛ امید نه به معنای واهی بلکه به معنای
واقعی و امیدی که ملموس و کاربردی در زندگی مردم باشد.
بخشی از صحبت های این بازیگر و کارگردان با مهر

«عبداهلل تربیت» گنجینهای که قدرش را ندانستند

زندهیــاد «عبــداهلل تربیــت» را از ســالها
یاد قبــل میشــناختم ،از ســال  ،1350شــاید
هــم یک ســال بعدتــر .هر چه هســت این
دوســتی قدمتــی  50ســاله دارد ،طــی این
نیمقرن آشــنایی و مراوده همیشــگی ،او را
مردی بسیار دقیق و موشکاف یافتم .حتی
لحظــهای را به بیهودگی تلــف نمیکرد .تا
سیدرضا یکرنگیان
همیــن اواخر هــم دنبال یادگیــری نکات و
مدیرمسئول انتشارات
خجسته
مســائلی تازه بود .عبداهلل ،شــیمیدان بود
و ســالها مدیریت فنی «شرکت پاکنام» را
برعهــده داشــت؛ نهفقط در حوزه فرهنگ و هنــر ،بلکه در حیطه
کاری اصلیاش هم فردی بســیار کاربلد بود .با وجود بازنشســته
شــدن امــا هفتــهای یکــی ،دومرتبه بــه آنجا ســر مــیزد و ...البته
فعالیتهــای فرهنگیاش هم برای او دســتکمی از تحصیالت
و تخصص کاریاش در شــیمی نداشــت و شــاید نتــوان گفت که
شــیمی فعالیت اصلیاش بود یا هنر .از همــان اوایل دهه پنجاه
کــه ســینمای آزاد مــورد توجــه اهالــی هنر قــرار داشــت؛ او هم از
فعــاالن ایــن عرصه بــود .حافظه عجیبــی هم داشــت ،کافی بود
اســم فیلمی را کنار او میگفتیم تا بهســرعت اســم و فامیل همه
عوامــل ســاخت ،از کارگــردان گرفتــه تــا بازیگــر و تصویربــردار و
حتــی تاریخ ســاخت آن را بگوید .آنقدر که کار تصحیح اســامی
منــدرج در پنج -شــش جلد کتابی را که نشــر «روزنــه کار» درباره
فیلم منتشر کرده برعهده گرفت .کار ترجمه را از مجله «خوشه»
شــاملو شروع کرد ،در ســینمای آزاد هم برای نشــریات مختلفی
مینوشــت و ترجمــه میکرد« ،مجله ســینما» ازجملــه آنها بود
کــه همــکاری صمیمانهای بــا آنان داشــت .آن ســالها که درک
فیلمهــای زباناصلــی بــرای بســیاری از مــا دشــوار بــود ،پیش از
پخــش فیلم خالصهای از فیلم و حتی دیالوگهای آن را ترجمه
میکرد ،کپــی میگرفت و در اختیار تماشــاگران میگذاشــت .در
بسیاری از جشــنوارهها در انتخاب آثار شرکت داشت و کتابهای
بســیاری را هــم بهتنهایی در حــوزه ادبیات و ســینما ترجمه کرد.
دقت و وسواســی مثالزدنی در انتخاب واژهها داشت؛ در خاطرم
هســت کــه ســالها قبــل کاری از «ناباکــوف» بــه نام «شــکوه» را

زندگی در مسیر خویشتن و حرکت
بر معبر خواستن

«ابــری بــزرگ و خاکســتری ،در
آســمان ،آرام حرکــت میکــرد.
هنر و روان
بــه کوهــی بلنــد و پوشــیده از بــرف
رســید .پرســید« :خســته نشــدی از
ایــن همــه ایســتادن؟» کــوه ،آرام
پاســخ داد« :مــن بــا ســرعت بســیار
در حــال حرکتــم!» ابر تعجــب کرد.
کــوه توضیــح داد« :مــن بــا زمیــن
منیر خلیلیان میچرخــم؛ بــه دور خــودش و
رواندرمانگر خورشــید ».ابر با خود گفت« :یعنی
مــن ســاکنام؟!» کوه شــنید و گفت:
«اگــر زندگی را دوســت داشــته باشــی احســاس ســکون
نخواهی کرد ».ابر با وحشت گفت« :سرما تمام وجودم
را فــرا گرفتــه! دیگر نمیتوانم حرکت کنــم ».کوه گفت:
«فقط کمی صبر داشــته باش ».ابر آرام آرام برف شــد.
بارید».
یکی از دغدغههای روزمره ما ،این اســت که بهدنبال
معنــای زندگی باشــیم .این اندیشــه مــا را آنچنان دربر
میگیرد کــه دچار ســرگردانیها و حیرانیهــای آزارنده
میشــویم .هنــر در اشــکال مختلــف آن ،دســتاویزی
میشــود کــه خودمــان را از ســردرگمیهای زندگــی رها
کنیــم .گاهــی هنرمنــد میشــویم ،گاهــی هنردوســت.
دیــدهام هنرمندانی را که دنبال چیــزی فراتر میگردند
و وقتــی نمییابنــد ،دســت بــه تقلیــد میزننــد .ســپس
افســرده میشــوند .اثرشــان مینشیند مقابلشــان و به
جــای تســلی ،بیقرارترشــان میکند .بســیاری را ســراغ
دارم کــه بــرای کســب آرامــش ســراغ هنــر میرونــد؛
موســیقی ،فیلم ،هنرهای تجســمی ،کتاب؛ تا مگر دمی
بیاســایند .امــا اندوه بیشــتر در برشــان میگیــرد .زیرا به
دنبال معنای خاصی از زندگی هســتند .زندگیکردن را
فدای معنای زندگی میکنند.
معنــای زندگــی چیــزی جــز عالقهمندیهــای مــا
نیســت .مــا آنهــا را بــه ارث میبریم یا به مرور کشــف و
کســب میکنیم .معنــای زندگی در اندرون ماســت .هر
گاه در خارج از خود به دنبالاش باشــیم به سرگشــتگی
و حتــی پوچــی میرســیم .بگذاریــد یــک راز طالیــی را
فاش کنم؛ هر انســانی منحصر به فرد اســت .هیچکس
مانند دیگری نیســت .اســتعدادهای ما متفاوت است و
عالیقمــان ،متمایــز .تقلید ،نقطه مقابل عشــق و لذت
بردن از زندگی است .رنج و تالش ما را از تقلید و تباهی
نجات میدهد .خودمــان را تبدیل به خودمان میکند.
بنابراین شکستها ما را مصمم میکند نه مغلوب.
کســب آگاهــی و بهرهمنــدی از تجربــه گذشــته برای
زیستن در حال ،مهمترین کار ما در زندگی است .منتظر
چیز مبهــم و نامفهومی به نام آینــده بودن ،فقط به ما
اضطــراب میبخشــد و اگــر هوشــیار باشــیم در این دام
نمیافتیم .آثار هنرمندان بزرگ دقیقاً این پیام را به ما
میدهــد .آنها معنا و لحظــه را هنرمندانه با هم تلفیق
کردهانــد و در راســتای زندگــی بــه حرکــت درآمدهانــد.
شــادی و غــم دو طیــف اصلی زندگی اســت ،هــر گاه ما
ایــن دو را متــوازن کنیــم از احوالمــان رضایت خواهیم
داشــت .آنگاه خواهیم توانســت که خود را ترمیم کنیم
و ارتقــا یابیم .درونمان را فراموش نکنیم و بیرون را به
خودش واگذاریم؛ یعنی زندگی را زندگی کنیم.

ترجمه و منتشــر کــرده بود .هرچه گفتــم آن را ویرایش دوبارهای
کــرده و منتشــر کن ،قبول نکــرد .بدون بهرهگیری از هیچ کالســی
بــه زبانهای انگلیســی و فرانســه مســلط بــود ،از ســویی آلمانی
و پرتغالــی هــم میدانســت .منــزوی بــود و هرگز دنبــال جنجال
و مطــرح ســاختن خــود و کارهــای متعدد ارزشــمندش نبــود .با
اینحــال عالقهمندان بســیاری از طریــق مراوده بــا او یا مطالعه
آثــارش از دانــش و تجربــهاش بهرهمنــد شــدند .با گشــادهرویی
زیــادی بــا جوانــان عالقهمنــد مواجــه میشــد و اصــاً در انتقــال
داشــتههای خــود خساســت بــه خــرج نمــیداد .طــی همــه این
ســالها ،هر پنجشــنبه گفتوگــو یا دیــداری داشــتیم؛ حدود یک
هفتــه قبــل هــم صحبت کــرده بودیــم که دربــاره «هانــا آرنت»،
اندیشــمند آلمانــی بــود .بــه لطــف برخــورداریاش از دانــش و
مطالعه بســیار ،هر مرتبه صحبتمان حداقل یکساعتی به طول
میانجامید؛ شیفته «استنلی کوبریک» بود و صحبتهایمان هم
اغلــب دربــاره فرهنگ ،هنر و مســائل اجتماعی بــود .با اینحال
متأســفانه به سبب منزوی بودن هرگز آنطور که باید و شاید قدر
او را ندانســتند .دریغ و افســوس که چنین مترجم و صاحبنظری
را در عرصــه فرهنــگ و هنــر ازدســت دادهایم .نیمقرن دوســتی
یکعمــر اســت .بدرود او بــا زندگی را بــاورم نمیشــود؛ ایکاش
این گنجینه گرانبها را قدر دانســته بودند .بعید میدانم بهراحتی
کسی جایگزینش شود .یادش گرامی باد.

سایهروشنهای رازآمیز و پرفریب نوآر

پیشــنهاد من بــرای تعطیالت پیش رو تماشــای
فیلمهایــی در گونــه نــوآر کالســیک (معــادل
پیشنهاد
فرانســوی فیلــم ســیاه) اســت .بــا تماشــای
فیلمهــای «وقتــی شــهر میخوابــد» و «بانویــی
پشــت پنجره» اثــر فریتس النگ و شــاهکاری به
نــام «آپارتمــان» از بیلــی وایلدر ،لــذت نورهای
مخملی روی صورتها و تندی ســایه روشــنها
بــه همــراه روایتــی معمــا گونــه و در عیــن حال
حمید زرگرنژاد
صــادق و صمیمــی را تجربــه خواهیــد کــرد؛
کارگردان
تجربهای دلنشــین و رضایتبخش؛ در این شــیوه
نورپردازی اشــیا همچون مجســمههای زیبا قدر
دانســته شــدهاند .چیره دســتی ایــن بزرگان در ســاخت چنیــن آثاری
باعث میشــود تا حتی حافظه چشــمی بیننده را به مدت چند روز با
هر پلک زدن تســخیر کند .با توجه
بــه اینکــه اغلــب ســکانسها در
شــب فیلمبرداری شــده پیشنهاد
میکنم این فیلمها را در ســکوت
و تمرکز شب ببینید؛ دیگر فیلمی
کــه توصیه میکنم تماشــای آن را
از دســت ندهید فیلم «بازگشت»
( )The Returnمحصــول کشــور
روسیه ساخته آندری زویاگینتسف
و برنــده جایــزه شــیر طالیــی ونیز
 ٢٠٠٣است؛ فیلمی کامل و اندازه
که بــدون اضافــه گویــی مخاطب
را تــا پایــان نــه تنهــا همــراه بلکــه
شــگفت زده خواهد کرد و به زعم
مــن قبــل از آنکــه ســازنده باشــد
افسون کننده است.
بــرای عالقهمنــدان به فیلمســازی کتــاب دو جلــدی «دکوپاژهای
مرجع» نوشــته کریســتوفر کنُِورتی و ترجمه محمد ارژنگ را پیشــنهاد
میدهــم تــا از ســرگردانی دوربیــن فیلمســاز جلوگیری کنــد و اگر بی
نهایــت زاویــه برای برداشــت از یک ســوژه وجود داشــته باشــد کمک
کند تا تنها همان یک زاویه را که درســت اســت ،بیابد .در حوزه کتاب
انتخاب من همچنان مرور رمان «شــب های روشــن» داستایفسکی و
«طاعون» آلبر کامو است تا کمی زیر پوست عمر رفته و لحظات پیش
رو را بهتر «مشاهدهگر» باشیم.

پیکر زندهیاد علــی مرادخانی
عکس معــاون ســابق هنــری و مدیــر
نوشت موزه موسیقی دیروز با حضور
خانــواده آن مرحــوم ،وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی و جمعــی از همکاران و دوســتان او
در «بهشــت زهرا (س)» تشــییع شــد .بنا به
درخواســت خانــواده زندهیــاد مرادخانی و
بــه منظور جلوگیری از شــیوع بیمــاری کرونا
و ضــرورت رعایــت پروتکلهای بهداشــتی،
ایــن مراســم با حضــور تعــداد محــدودی از
مشایعتکنندگان برگزار شد.

یه کلید طالیی تو
زندگی وجود داره که
تا حاال منو از سکته
نجات داده! هر وقت
یه چیزی اذیتت
میکنه از ته دل بگو
به درک!
من مادر هستم
فریدون جیرانی

محصور در دیوارهای آپارتمان

یــک وقتــی ،آنوقتهایــی که
ضدآفتاب
در مدرســه درس مــیدادم به
مرغوب
بخش تخیل که میرســیدم تا
مدتهــا روی ایــن تخیــل گیــر
میکــردم و بــا دانشآموزهــا
از تخیــل میگفتــم و میگفتم
کــه چطــور بایــد ذهــن را بــاز
گذاشــت و خودتــان را بــه
بهاءالدین مرشدی دست فکرتان بســپارید و بعد
داستاننویس ببینید به کجاهــا که نمیروید.
البتــه دانشآموزهــای مــن
هرگــز به حرفهــای من توجه
نمیکردنــد و بعید اســت هیچکدامشــان حاال بدانند
تخیل یعنی چه و چه کاری ازش برمیآید.
در ایــن نوشــته میخواهــم دربــاره همیــن تخیــل
بگویــم .از کتــاب هــزار و یک شــب بگویــم و بعد هم
ســراغ چندتا چیز دیگر بــروم و بعد هم نتیجه بگیرم
کــه چطور مــا تخیلهایمان محدود اســت .همیشــه
فکر میکنم آن آقای فیلمنامهنویســی که در هالیوود
نشســته و دارد داستان مینویســد حتماً شبها کتاب
هزار و یک شــب زیر متکایش میگذارد و میخوابد و
تخیل از هزار و یک شب به متکا و بعد به سر نویسنده
منتقل میشــود و این درست کاری است که ما انجام
نمیدهیــم .درســت اتفاقــی اســت کــه در ایــران رخ
نمیدهــد .بــرای همین اســت که آن آقــای امریکایی
خیالپــروریاش بیــداد میکنــد و میتوانــد هــرکاری
دلش خواست در فیلمنامه انجام دهد.
اما میخواهم بحــث را جای دیگری ببرم .یک
وقتی که به نوشــتههای فارســی فکر میکردم و به
رســمالخط فارســی و اینکــه مــا از راســت بــه چپ
مینویسیم و غربیها از چپ به راست مینویسند
آیا تأثیری در ســاختار ذهنــی ما این تفاوتها دارد
یــا ندارد؟ یا بعضی وقتها فکر میکردم آیا وقتی
یکی زبان مثالً انگلیسی یاد گرفت با زبان انگلیسی
فکــر میکند یــا با زبان فارســی فکر میکنــد و بعد
فکرش را به انگلیسی ترجمه میکند .همیشه فکر
میکردم این ســؤالهای من سؤالهای مسخرهای
اســت امــا بعدهــا فهمیــدم چنــدان هم مســخره
نیســتند چــون باالخــره اینهــا تأثیــر دارنــد .ایــن را
نوشتم تا به تخیل برسم .تخیلی که در آدم ایرانی
شــکل میگیــرد بــا تخیلــی کــه در یــک آدم غربی
شــکل میگیــرد زمیــن تا آســمان تفــاوت میکند.
بخشــی از آن به فرهنگ کشورها ربط پیدا میکند.
یعنی شــما یک کاری را در یــک فرهنگ میتوانید
انجــام دهیــد و یــک کاری را در یــک فرهنگ دیگر
نمیتوانیــد انجــام دهید .شــما میتوانیــد در یک
فرهنــگ ومپایرهــا و دراکــوال تولیــد کنیــد و در یک
فرهنــگ دیگــر میتوانیــد از جنها حــرف بزنید و
در ژانر وحشــت ورود کنیــد .اما فکر میکنم همین
تفاوت فرهنگی چیز خوبی اســت اما بهشرط آنکه
ما درســت از آن اســتفاده کنیم .آن نویسنده غربی
خوب بلد اســت این کار را انجام دهد چون پانصد
ســال اســت دارد انواع قصه مینویســد اما ما تنها
صــد ســال اســت کــه وارد قصهگویی شــدهایم .اما
فکــر میکنم اینجا یک گسســت وجــود دارد و آن
هــم این اســت کــه داســتانهایی مثل هــزار و یک
شــب یــا کلیلــه و دمنــه یــا داســتان ســیمرغ عطار
یــا داســتانهای دیگــر از ایــن دســت را فرامــوش
کردهایم و نمیدانیم قدیمها چطور میتوانســتند
تخیل کنند و خوب هم تخیل کنند و شــاهکار خلق
کنند .درســت ماجرای ما همین گسســت است که
بین نســلهای قصهنویســی بهوجود آمده اســت.
مــا یکهــو مــدرن شــدهایم و ســنتهای نوشــتاری
خودمــان را فراموش کردهایــم .فراموش کردهایم
چطــور میشــود تخیــل کــرد .در آپارتمانهــای
خودمان گیر کردهایم و چارچوبهای ذهنیمان را
بســتهایم و نمیتوانیم فکر کنیم دور و اطرافمان
پر است از اتفاقهای نادری که میافتد یا نمیافتد
اما میشــود روی آنهــا تخیل کرد .چطور میشــود
در ژانــر وحشــت ورود کرد و وحشــتنویس شــد و
فیلم در این ژانر ســاخت و باالخره از فیلم «شــب
بیســتونهم» فراتر رفــت؛ اما میخواهــم در این
نوشــته بگویم این حتماً یک راهکاری دارد که من
بلدش نیستم.

